PROPOSTA D’ACORD D’AMPLIACIÓ DE LES APORTACIONS DE LA
FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS
PER A LA CONSTRUCCIO I EQUIPAMENT DEL
INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS

1.‐ El Patronat de la Fundació Internacional Josep Carreras, en la seva reunió
de 25 d’abril de 2016, va aprovar l’ampliació del compromís econòmic
destinat al compliment de l’acord de 30 de novembre de 2010 amb la
Generalitat de Catalunya per a la creació, construcció i dotació de l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Partint del compromís inicial
de € 14.000.000, el Patronat va aprovar arribar als € 18.800.000, en dues
fases, subjecte a l’evolució de l’exercici 2016. La Comissió Delegada va
quedar encarregada de vetllar pel compliment d’aquest acord.
L’exercici 2016 s’ha tancat amb resultats positius que han permès que la
Fundació, amb la conformitat de la Comissió Delegada segons acord de 24
de novembre de 2016, pugui comprometre els imports necessaris per a les
partides per a les quals es va sol∙licitar l’ampliació esmentada en el paràgraf
anterior, especialment en matèria de obra civil, instal∙lacions, mobiliari,
equipaments i equipaments compartits amb l’Institut d’Investigació en
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
El resultat assolit ha situat les reserves de la Fundació en una xifra superior
al límit aprovat en la reunió de 25 d’abril de 2016, amb un import superior
als € 19.700.000. Per tant, si així ho veu oportú, el Patronat pot seguir
ampliant i enfortint els actius de l’IJC.
En paral∙lel, amb data 2 de febrer de 2017, el Prof. Evarist Feliu, en la seva
condició de President de la Comissió Delegada del IJC, ha fet arribar a la
FIJC la petició d’ampliar la dotació d’equipament ja que la inclosa en la
dotació addicional aprovada a que fa referència el primer paràgraf partia
de la hipòtesi de que l’IJC captaria recursos en la convocatòria FEDER de
2016. Finalment, l’assignació feta pels responsables governamentals no ha
inclòs cap partida de les sol∙licitades. Per aquest motiu, l’IJC, amb
independència de concórrer a noves convocatòries FEDER, demana al
Patronat de la FIJC que autoritzi una partida addicional de € 588.088,91 a fi
d’adquirir els equips que es pretenia finançar amb fons FEDER.

Aquesta ampliació aconsella situar el límit de compromís en € 19.500.000,
xifra encara inferior a les reserves disponibles a 31 de desembre de 2016
2.‐ Amb data 7 d’abril de 2017, el Director General de Recerca del
Departament de Salut ha presentat la proposta de incorporació de l’equip
de epidemiologia liderat pel Dr. J. Casabona al IJC. Aquesta incorporació
podria comportar avantatges importants a l’entitat.
Per una banda, l’IJC podria desenvolupar la Línia 9 prevista en el seu Pla
Estratègic en l’àmbit de l’epidemiologia de la leucèmia i altres malalties
onco‐hematològiques. Quedaria així complert tot l’espectre de recerca de
l’IJC, abastant els aspectes preventius, bàsics, traslacionals i clínics.
També és important destacar que aquesta petició denota un gran esperit
de col∙laboració per part de les nostres autoritats, ja que dona a entendre
una confiança i suport molt clar en el nostre projecte. Ressituar aquesta
unitat sota l’empara de l’IJC fa la nostra organització més valuosa i
necessària en el conjunt del sistema de recerca de Catalunya. Si les
autoritats no veiessin un clar futur al IJC, no hauríem rebut aquesta
proposta.
De forma preventiva, pot considerar‐se que, en cas de arribar‐se a un acord,
caldria habilitar un dels espais actualment no finalitzats en les plantes 1a,
2a o 3a de l’edifici del campus ICO‐Germans Trias i Pujol. Les necessitats
d’espai per la possible incorporació del Dr. Casabona i el seu equip son de
288 metres quadrats. Tanmateix, no sembla raonable adequar només
parcialment un dels espais lliures, cada un d’ells d’aproximadament 500
metres quadrats. Tècnicament, i a fi d’evitar molèsties futures, els tècnics
recomanen habilitar tot l’espai disponible en la planta que correspongui,
encara que quedi parcialment desocupat d’entrada.
Conegudes aquestes circumstàncies, es proposa facultar a la Comissió
Delegada per tal que, en funció de l’evolució econòmica de l’exercici i de la
conveniència d’acollir la petició feta pel Sr. Director General de Recerca,
pugui acceptar una nova ampliació del límit de Compromís fins a €
20.000.000 a fi d’habilitar els espais necessaris per a la Unitat
d’Epidemiologia

3.‐ En els darrers mesos, el Sr. Vicepresident i el Gerent han intensificat les
negociacions amb la Fundació Privada de l’Hospital de Sant Pau per tal de

acordar l’habilitació d’espais en aquell Campus a favor de l’IJC. Fruit
d’aquestes converses, la FIJC ha proposat un conveni a cinc bandes, amb la
participació de les dues entitats més la Fundació de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Fundació Privada Institut de Recerca
de Sant Pau i la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras. Aquest conveni permet identificar les inversions a realitzar i
ordena establir el règim de col∙laboració científica i econòmica per al
desenvolupament del Campus Sant Pau de l’IJC, a regular en un conveni
tripartit específic entre IJC, la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Privada Institut de Recerca de Sant
Pau.
El Conveni proposat preveu una aportació finalista de la FIJC a la Fundació
Privada de l’Hospital de Sant Pau de fins a € 400.000 per a la creació de una
unitat de Sala Blanca dins del Campus Sant Pau així com l’habilitació de un
espai de laboratori a determinar i la compra d’equipament per a ús exclusiu
de IJC. Les aportacions i inversions queden condicionades a l’establiment
del conveni tripartit esmentat en el paràgraf anterior.
Tot i que e el moment de redactar la present proposta, no estan encara
definits els pressupostos finals que convindria establir per a l’adequació
d’espais i compra d’equipament, és aconsellable formalitzar un acord que
permeti que el desenvolupament del Campus Sant Pau pugui materialitzar‐
a mida que les negociacions i les disponibilitats pressupostàries i les
reserves de la FIJC ho permetin.
4.‐ Proposta d’acord
1. Acordar l’augment del límit de Compromís per a la construcció i
dotació de l’Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras en
dos fases:
a. Fins a € 19.500.000 per a la compra d’equipament necessari
per a la complerta dotació d’equipament del Campus ICO –
Germans Trias i Pujol. Aquest augment es realitzarà amb càrrec
a les reserves acumulades fins a 31 de desembre de 2016.
b. Fins a € 20.000.000 a fi de completar la construcció,
equipament i mobiliari de un dels espais lliures en una de les 3
plantes de Campus ICO – Germans Trias i Pujol, en cas de que

s’assoleixi un acord amb la Direcció General de Recerca del
Departament de Salut en relació a la integració de la Unitat
d’Epidemiologia. Aquesta dotació haurà de finançar‐se amb
estalvis generats en l’execució de les partides previstes en
l’ampliació de la fase 1 aprovades en la reunió de Patronat de
25 d’abril de 2016, amb reserves sobrants de l’exercici 2016, si
és el cas, i amb els excedents que es puguin generar per part
de la FIJC en l’exercici 2017. Es faculta a la Comissió Delegada
per acomodar la realització
d’aquesta partida a la
formalització de l’acord previst i a l ‘evolució pressupostària,
atès que les reserves disponibles a la data de la Junta, 20 d’abril
de 2017, encara no assoleixen la xifra de € 20.000.000 i
l’exercici pot presentar imprevistos que facin inviable la
operació per no poder arribar a la xifra de reserves necessària
2. Facultar a la Comissió Delegada per tal que, en funció de les
negociacions amb la Fundació Privada Hospital de Sant Pau, la
Fundació Privada Institut de Recerca de Sant Pau i la Fundació de
Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de l’evolució
pressupostària, i de l’evolució econòmica de l’exercici 2017, assigni
recursos al desenvolupament del Campus Sant Pau. Aquesta
assignació no podrà en cap cas significar un augment del Compromís
superior a la xifra de les reserves disponibles per a tal propòsit ni
implicar cap mena d’operació d’endeutament.

